ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі
Всеукраїнської
студентської
науковопрактичної
конференції
«Стратегічні
перспективи
розвитку
промислових
регіонів України в умовах економічної
турбулентності», яка відбудеться 10 січня
2019 року на базі кафедри економіки
підприємств ДВНЗ «Приазовський державний
технічний
університет».
До
участі
запрошуються студенти вищих закладів
освіти України та зарубіжжя.
Мета конференції: дослідження проблем
та
тенденцій
економічної
діяльності
вітчизняних
промислових
підприємств,
визначення
перспективних
шляхів
стратегічного
розвитку
регіональних
соціально-економічних систем.
Форма участі: дистанційна.
Робочі мови конференції:
російська, англійська.

українська,

Тематичні
напрямки
конференції
(секції):
1.Промислові підприємства як основа
розвитку економіки країни та її регіонів.
2.Інформаційне забезпечення стратегічного
розвитку промислових підприємств.
3.Сучасні проблеми менеджменту та
маркетингу в промислових регіонах України.
4.Інноваційні підходи до рішення проблем
національної економіки у сучасних умовах.
5.Сучасні проблеми обліку, аналізу та
оподаткування.
6.Розвиток інноваційних процесів у
фінансовій,
банківській
та
страховій
діяльності.

Організаційний комітет конференції:
Хаджинова О.В. – доктор економічних наук,
доцент, декан економічного факультету
ДВНЗ «ПДТУ».
Меліхов А.А. – доктор економічних наук,
доцент, завідувач кафедри економіки
підприємств ДВНЗ «ПДТУ».
Белопольський М.Г. – доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри обліку і
аудиту ДВНЗ «ПДТУ».
Логутова Т.Г. - доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри інноватики та
управління ДВНЗ «ПДТУ».
Гончар В.В. – доктор економічних наук,
доцент, завідувач кафедри маркетингу та
бізнес - адміністрування ДВНЗ «ПДТУ».
Верескун М.В. - доктор економічних наук,
доцент, декан факультету інформаційних
технологій ДВНЗ «ПДТУ».
Омельченко Л.С. - канд. екон. наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів та банківської
справи ДВНЗ «ПДТУ».
Черната Т.М. - канд. екон. наук, доцент,
заст. декана економічного факультету ДВНЗ
«ПДТУ».

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет»
Всеукраїнська студентська
науково-практична конференція

СТРАТЕГІЧНІ
ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ
10 січня 2019 року
м. Маріуполь, Україна

Участь у конференції

БЕЗКОШТОВНА
Для участі у конференції необхідно:
1. Заповнити заявку на участь у конференції за
формою, що додається.
2. Надіслати електронний варіант наукової
роботи.
Зазначені вище матеріали необхідно надіслати
до 18 грудня 2018 р. (включно) на електронну
пошту epconf2018pstu@gmail.com

Вимоги до оформлення:
 Наукові тези повинні бути виконані на актуальну
тему, містити глибоке наукове дослідження, без
плагіату.
 Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор –
Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі
20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14,
абзац – 1,0, міжрядковий інтервал – 1,5.
 Перший рядок – назва доповіді (великими
літерами, шрифт жирний, вирівнювання по
центру).
 Другий – прізвище та ініціали автора (шрифт
жирний, вирівнювання по правому краю).
 Третій – група, курс, місце навчання, (шрифт
курсив, вирівнювання по правому краю)..
 Четвертий - ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене
звання наукового керівника (шрифт курсив,
вирівнювання по правому краю)..
 Далі – текст доповіді, вирівнювання – по ширині.
 Діаграми,
схеми,
таблиці
та
формули
оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95;
кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути
підписані, таблиця – мати назву; малюнки та
фотографії в тексті не приймаються.
 Посилання у тексті оформляються у квадратних
дужках – [1, с. 38], де перше число означає
порядковий номер у списку використаних джерел,
друге – номер сторінки.
 Список використаних джерел розміщується
наприкінці тексту і повинен бути оформлений
відповідно до чинних стандартів бібліографічного
опису (див.: Бюлетень ВАК України №3 за
2008 рік).
 Електронний варіант файлу має бути названий
прізвищем автора роботи і записаний у форматі
.doc (наприклад, Петренко.doc).

Зразок оформлення тез доповіді:
1. Промислові підприємства як основа

розвитку економіки країни та її регіонів

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
МЕТАЛУРГІЙНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Петренко А.В.
студ. гр. ЕП-18, 1 курс, ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет»
Наук. керівник – Михайлов М. К.,
доц. каф. економіки підприємств ДВНЗ
«Приазовський державний технічний
університет», к.е.н., доцент

Зразок заявки на участь у
Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів
Прізвище, ім’я, по батькові студента
Назва навчального закладу
Факультет, курс, студентська група
Назва доповіді
Номер і назва секції
Домашня адреса, телефон
Електронна пошта
Співавтори (за наявністю)
Відомості про наукового керівника
(ПІБ, посада, науковий ступінь*,
вчене звання*) *за наявністю

Текст, , текст, текст, текст, текст [1, с. 326].
Список використаних джерел:
1. Левченко О.Д. Проблеми забезпечення сталого
розвитку підприємств в Україні // Економіка
України. – 2004. – № 8. – С. 152-158.

Примітка:
У разі невідповідності тез вказаним
вимогам оргкомітет може відмовити у
прийнятті їх до друку.

За
результатами
конференції
буде
опубліковано
збірник
матеріалів
конференції.
Усі
матеріали
будуть
розміщені на сайті бібліотеки ДВНЗ
«ПДТУ»

Координати оргкомітету:
Україна, м. Маріуполь,
вул. Університетська, 7

ДВНЗ «Приазовський державний
технічний університет»
Телефони для довідок: +38 (0629) 44-65-61
(Меліхов Андрій Анатолійович),
+38 (0629) 44-65-28
(Черната Тетяна Миколаївна),
+38 (0629) 44-66-61
(Камишникова Евеліна Вікторівна,
Маматова Лейла Шаміліївна,
Мутерко Ганна Миколаївна).

Електрона адреса:
epconf2018pstu@gmail.com

